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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

      Εκ  του υπ’ αριθ. 16/5-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 207/2018 

Περί  παραχώρησης  χρήσης  χώρων του 7ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων στην ∆ηµοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων 

(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.),  για  την λειτουργία των ∆οµών των 
Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ.∆.Α.Π.) 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Ιουλίου 2017 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12143/29-6-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Λέλης Μελέτιος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Ρήγα Ιωάννα 
∆ήµας Ιωάννης  Σταµούλης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Καράµπελας Κων/νος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. 
Παπανίκος ∆ηµήτριος  Πιλίλης Σωτήριος 

Φυλακτός Κων/νος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Καστάνη Αικατερίνη  ∆ρένης Αθανάσιος 

Κολάτας Ιωάννης  Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Ρήγα Ελένη  Κόττας Βασίλειος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Γρίβα Παναγιώτα 

Πολυχρόνης Ιερόθεος  --------------- 

Σωτηρίου Γεώργιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Μαρινάκης Ιωάννης  -------------- 

Βαρελάς Κλεάνθης  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μπερδελής Γεώργιος  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μαργέτης Παναγιώτης   

Χοροζάνης Αντώνιος    
Μιχάλαρος Ιωάννης   
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       Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 184/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε όπως το 23ο θέµα της ηµερησίας 
διατάξεως συζητηθεί ως 2ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως.  
����������������������������������.. 
         Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 30ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής του ∆ήµου µας 
περί «Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων , 
στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) για την 
λειτουργία των ∆οµών των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.∆.Α.Π.)»  η οποία έχει ως εξής:. 
 

            Εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει 
αντικειµένου, ο  κος Πρόεδρος θέτει στα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας την 
υπ’αριθ. 34/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μεγαρέων µε την οποία εγκρίθηκε οµόφωνα η 
παραχώρησης χρήσης των χώρων του 7

ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων στη 

∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) για την 
λειτουργία των ∆οµών των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.)» 
και η οποία έχει ως ακολούθως : 
  
Αρ. απόφασης: 34/2018 

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤOΥ 7

ΟΥ
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ  
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

(Κ.∆.Α.Π.) 
       ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ 29/06/2018, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00’, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ,   ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠ’ΑΡ.ΠΡΩΤ. 328/25-06-2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΛΑΤΑ, ΠΟΥ 

ΕΠΙ∆ΟΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΤΟΥ Ν. 3852/2010  ΣΕ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘ. 234 ΚΑΙ 240   ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ Ν. 3463/06.   
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 
δεκαπέντε µελών (15) ήταν παρόντα εννέα (9) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ήτοι:  

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΚΟΛΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 
ΤΑΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
∆ΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΠΟΡΙΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΕΡΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΓΚΑΜΠΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟΤΙΜΗ 
 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ  
     
       Ο Κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ.  
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     Ο κ.Πρόεδρος εισηγείται το 6
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί του εν 

περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’όψιν του ∆.Σ. τα εξής: «Στα πλαίσια της 
υλοποίησης  του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 
Ζωής»,  η Ε.Ε.Τ.Α.Α., ενεργώντας ως δικαιούχος, κάνει πρόσκληση 
ενδιαφέροντος στα Κέντρα ∆ηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) ,  για 
να συµµετέχουν στην εν λόγω πράξη, η οποία έχει µονοετή διάρκεια και θα 
υλοποιείται από 1/9/ έως τις 31/8/ του επόµενου έτους, επαναλαµβανόµενη έως 
την λήξη της νέας Προγραµµατικής Περιόδου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 
ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών, προκειµένου να εναρµονίζουν τους 
απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους τους, µεταξύ οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής. Με την λειτουργία των Κ∆ΑΠ , µέσω του προγράµµατος 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α, παρέχεται η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα της ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου µε ατοµική ή οργανωµένη δραστηριότητα ή µέσα από 
οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών. Η 
διάθεση των θέσεων στα Κ.∆.Α.Π., θα πραγµατοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
προς τις γυναίκες ωφελούµενες, µέσω «εντολής τοποθέτησης», σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες, που εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για 
την υποβολή της σχετικής αίτησης από την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ) πρέπει να υπάρχει και σχετική απόφαση 
παραχώρησης χρήσης χώρων του 1

ου
 ∆ηµοτικού Σχολείου της ∆ηµοτικής 

Ενότητας της Νέας Περάµου.  Με τα δεδοµένα αυτά, εισηγούµαστε την λήψη 
απόφασης, για την παραχώρηση χρήσης των ως άνω χώρων στη ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ, 
µετά την λήξη του Σχολικού ωραρίου, για να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο 
Πρόγραµµα ως Κ∆ΑΠ και να λειτουργήσουν σε µια εξαιρετικά δύσκολη εποχή ως 
κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία οφείλουν πέραν του 
σχολικού ωραρίου, να ανοίξουν νέους ορίζοντες, για κάθε παιδί ξεχωριστά, µέσα 
από την µουσική, το χορό ,την ζωγραφική , την χειροτεχνία, το θεατρικό παιχνίδι, 
την γυµναστική και άλλων εξειδικευµένων δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τις 
ανάγκες, που θα δηµιουργηθούν».  

  TO ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙ∆Ε  ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ∆4/804/16-12-1997 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆.Β.Μ.Θ. «ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»,ΤΗΝ ΥΠ' 

ΑΡΙΘ. Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆.Β.Μ.Θ. 

«ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.20/2662/3565/ ∆1/13-01-

2016 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
             Α) Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης χώρων Σχολικής Μονάδας του 
∆ήµου µας, στην ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ), η οποία λειτουργεί µόνο σε πρωινό κύκλο και δεν 
παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία, για τη λειτουργία των Κέντρων 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
Προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», το οποίο 
υλοποιείται µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» και τα ΠΕΠ, µε δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), µε µονοετή διάρκεια και 
υλοποίηση από 1/9/ έως τις 31/8/ του επόµενου έτους, ως ακολούθως:  
Παραχώρηση χρήσης χώρων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων, από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από την λήξη του ωραρίου του πρωινού ή 
ολοήµερου σχολείου, από τις 16.00 έως τις 20:00 κατά την χειµερινή περίοδο και 
από τις  08.00 έως τις 12.00 την καλοκαιρινή περίοδο (µετά το τέλος της σχολικής 
χρονιάς ). 

           Β) Εξουσιοδοτεί τον  κο Πρόεδρο για τα περαιτέρω.  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 34/2018 

………………………………………………………………………………………………         
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     Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας αφού έλαβε υπόψιν, την υπ’ αριθ. 34/2018 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, 
συζήτησε  και αντάλλαξε απόψεις και αφού είδε την υπ' αριθ. ∆4/804/16-12-
1997 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. «Χρήση σχολικών χώρων»,  την 
υπ' αριθ. Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. 
«Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων» και το έγγραφο Φ.20/2662/3565/ ∆1/13-
01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
           Α) Εισηγείται θετικά την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 7ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Μεγάρων, στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Μεγαρέων 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) για την λειτουργία των ∆οµών των Κέντρων ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.). 
          Β)  Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τα περαιτέρω.  
                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2018  

������������������������������������. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 9/2018  απόφαση 
της  ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις είδε τις υπ' αριθ. ∆4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-
2-1998 εγκύκλιους του Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ, το υπ’ αριθ. 
Φ.20/2662/3565/∆1/13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων και τις ∆/ξεις της  περ.17 παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
 Α) Εγκρίνει την παραχώρηση  χρήσης  χώρων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Μεγάρων στην ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.),  για  την λειτουργία των ∆οµών των Κέντρων ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου µας, που αναλυτικά αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης. 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 207/2018.     
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο  Αντιπρόεδρος                            Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος ∆ήµας Ιωάννης Ρήγα Ελένη 

 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραSSSSSSS. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


